Modum kommune
RÅDMANNSKONTORET

Notat
Til:

Medlemmer i ungdomsrådet

Kopi til: Skolene i Modum, politikere
Fra:

sekretær Audun Mjøs

Saksnr./Arkivkode
12/308 - 033

Sted
Vikersund

Dato
25.06.2012

MØTEPROTOKOLL MODUM UNGDOMSRÅD 14.6.2012
Formannskapssalen kl 0900-1130
Til stede: Andrea Svendsen, Vegard Berget, Hanna Løvstad Bye, Audun Mjøs.
Trond Lafton, Andreas Solberg deltok frem til 0945.
Forfall: Sanna Evje, Nadia Skorta (SMU 40 år), Andreas Kvale. Ingen varaer.
Saksliste:
1. Møte om verdensdagen for psykisk helse
2. Spørsmål om deltakelse i protestgruppe Vikersund
3. Vi har fått et skjema fra ung.no
4. Vi har fått brev om kommuneplan for Modum
5. Info om fylkes-ungdomsråd
6. Data i skolen - oppfølging
7. Planlegge oppstart høsten 2012

Sak 1: Møte om verdensdagen for psykisk helse
Andrea var på møte med en gruppe som arbeider med markeringen av verdensdagen for
psykisk helse. I år er temaet eldre, men gruppa i Modum hadde bestemt seg for å lage et
opplegg rettet mot ungdom. De ønsker å informere om hvor unge kan henvende seg om de
strever og trenger noen å snakke med, og de vil fortelle at det ikke er flaut/dumt/vanskelig å
be om hjelp. Gruppa hadde bestemt seg for å lage en nettside for ungdom.
Vi drøftet idéen i møtet. Medlemmene i rådet var skeptisk til idéen om en nettside:
• Ressurskrevende å lage skikkelig nettside
• Krever profesjonelle/dyktige utviklere
• Spørsmål om drift
• Kobling til sosiale medier?
• Sider må utformes forskjellig ut fra hvilken alder som er målgruppa
Rådet oppfordret Andrea å melde tilbake at ungdomsrådet er usikre på om en lokal nettside
vil være nyttig for unge. Det ble i stedet foreslått å reklamere for en nasjonal side med den
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samme informasjonen. www.Ung.no og www.Klara-klok.no har gjort jobben allerede og er
aktive sider med kontinuerlig oppdatering, nye artikler, spørretjeneste etc.
Den beste presentasjonen av temaet psykisk helse som medlemmene hadde opplevd, var show
med Kjetil & Kjartan for et eller to år siden. De var morsomme samtidig som de snakket om
et alvorlig tema på en god måte.

Sak 2: Spørsmål om deltakelse i protestgruppe Vikersund
23. mai tok Vikersund velforening kontakt med Vegard som medlem av ungdomsrådet.
Foreningen ønsket ungdomsrådet med på et møte mot boligblokkene som var planlagt
mellom bussentralen og rådhuset fordi de ville beholde grøntarealet som er der.
Ungdomsrådet avklarte saken på Facebook samme dag og valgte å ikke delta på møtet. Rådet
er opptatt av gode friområder mot fjorden, men ikke motstander av blokkene som er planlagt.
Det var ikke andre kommentarer til saken i møtet.

Sak 3: Vi har fått et skjema fra ung.no
Skjemaet viser mange forskjellige spørsmål som man kan finne svar på på ung.no.
Vi ble enige om å bruke spørsmålene til diskusjoner til høsten.
Vi snakket om at det er få som er engasjert og bryr seg om elevrådsarbeid, ungdomsråd mm.
Kanskje ungdomsrådet kan dra i gang et prosjekt for at flere unge skal bli engasjert?

Sak 4: Vi har fått brev om kommuneplan for Modum
Saken heter «utkast til kommunal planstrategi 2012-2015», og er på høring til 31.8.2012.
I dokumentet står det en oversikt over hvilke planer kommunen skal jobbe med fremover.
Etter at oversikten er vedtatt, skal kommunen lage en og en plan.
Audun gikk fort gjennom dokumentet og sa at det var lite aktuelt for ungdomsrådet. Rådet
kan heller komme med innspill til konkrete planer senere.

Sak 5: Info om Fylkes-ungdomsråd
Fylkestinget skulle behandle sak om fylkes-ungdomsråd dagen etter vårt møte (14.6). Hva
som ble endelig vedtak vet jeg ikke enda (25.6).
Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7.3.2012 å nedsette en politisk arbeidsgruppe som fikk i
oppdrag å legge fram en sak om framtidig organisering av ungdomsorgan fom juni 2012.
Gruppa foreslo følgende:
1. Buskerud Ungdomsgruppe, BUG, fortsetter som planlagt fram til høsten 2012
2. Etter avholdt ungdomskonferanse høst 2012 legges det fram en politisk sak for
fylkesutvalget om videre organisering av ungdomsarbeidet i Buskerud basert på
innspill gitt på konferansen.
3. Det arrangeres et ungdommens fylkesting vår 2013
4. Ungdomssaker legges til fylkesutvalget som politisk organ.
5. Midler til ungdomsarbeidet videreføres slik det er lagt opp til i Handlingsprogram
2012-2015.
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Fylkeskommunen skrev i saken at det skulle være representanter fra hver region i rådet, ikke
hver kommune som Modum har foreslått.
Vi ble enige om å følge opp saken til høsten og delta dersom det blir arrangert en
ungdomskonferanse.

Sak 6: Data i skolen - oppfølging
Undervisningsetaten har satt opp data i ungdomsskolen som sak på første ledersamling til
høsten. Ungdomsrådet vil få tilbakemelding etter det.
Medlemmene i rådet sa at systemet hadde fungert bedre i det siste. Nettverket var stabilt
under eksamen. Noen hadde hatt trøbbel med Word og Excel. Lærerne kunne ikke hjelpe,
elevene måtte finne det ut selv og hjelpe medelever.

Sak 7: Planlegge oppstart høsten 2012
Til høsten vil vi komme raskt i gang med et aktivt ungdomsråd. Noe av problemet i høst var
at folk ikke visste hva ungdomsrådet var. På Rosthaug meldte folk seg til valg uten å ha reelt
engasjement for arbeidet i ungdomsrådet. Det er dessuten lite fokus på elevrådsarbeidet på
skolen.
Vi må sørge for nok informasjon ved oppstart: Audun sender brev til rektorene og
elevrådskontaktene med informasjon: Kort påminnelse i juni og et lengre brev når skolen
starter igjen. I tillegg må årets medlemmer ute på skolene fortelle om ungdomsrådet (husk at
medlemmene har møterett i elevrådet, jf. vedtektene). Vi skal prøve å få til et avisoppslag
også.
Første møte til høsten i ungdomsrådet blir torsdag 20. september kl 9-13 i rådhuset.
Vi inviterer med vararepresentantene også til dette møtet, og legger vekt på opplæring i
tillegg til konkrete saker.

Eventuelt:
Til høsten blir det ikke satt av egne timer på timeplanen til å jobbe med klassemiljø,
elevråd mv. Ungdomsrådet vil ta opp saken til høsten og jobbe for at det likevel blir brukt tid
på demokratiopplæring i klassene. Vi drøftet også om ungdomsrådet kan bidra til at
elevrådene blir mer aktive på skolene.
Arbeidsinstituttet skal ha seminar i starten av september. Trond og Andreas undersøker om
noen fra ungdomsrådet kan være med.

Audun Mjøs, sekretær
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